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{ موسكو - وكاالت - كشف الـكرمل امس االثن أن أجـهزة االستخبارات
ونـديال. الروسـية تمـكنت مـن إحباط  25 ملـيون هـجوم إلـكتـروني خالل فتـرة ا
ـيـر بـوت ـوقع الـرسـمي لـلـكـرمـلـ رسالـة مـن الرئـيـس الروسـي فالد ونـقل ا

أعرب فـيهـا عن شـكره ألجـهزة االسـتـخبـارات والدوائـر األمـنيـة قائال: “أود أن
ثلي األجهزة اشكر أجهزة االستـخبارات الروسية واألجـهزة األمنية وبالـطبع 
االسـتـخـبـاراتـيـة واألمنـيـة األجـنـبـيـة من أكـثـر من  30 دولة فـي العـالم .”وقال
ـــثال من  55 جـــهــازا الـــرئـــيس الـــروسـي في رســـالـــته: “أعــرف أن  126 

استخباراتيا وأمنيا من  34 دولة شاركوا في هذا العمل اجلماعي.”
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{ مـــوســــكـــو - وكـــاالت - أشـــاد
أنطوان غريزمان مهاجم منتخب
فـرنـسـا بـزمـيـله الـشـاب كـيـلـيان
مـبـابي بعـد الـفـوز عـلى كـرواتـيا
( ?(2-4اول امـس األحــــــــــــد فـي
نــــهــــائـي كــــأس الــــعــــالم .2018
وصـرح غـريـزمــان عـبـر قـنـاة (تي
إف  (1الفرنسـية: "مبابي يذكرني
بــــبــــدايــــة مــــشــــواري مـع  ريـــال
ســوسـيـداد عــنـدمــا كـنت ال أحب
الـــلـــعـب عـــلى جـــبـــهـــة واحـــدة".
وأضاف جنم أتلتيكو مدريد: "إنه
العـب رائع وقـادر عــلى الـوصـول
ـســتـوى مــيـسي وكـريــسـتــيـانـو
رونـــــالـــــدو". وســــــاهم مــــــبـــــابي
وغـــريـــزمــان بـــقـــوة في تـــتــويج
فرنـسا بـكأس العـالم حيث سجل
كل مـنــهــمـا  4أهــداف لـيــحــصـد
مـــــهــــاجم "بـي إس جي" جــــائــــزة

أفضل العب شاب في البطولة.
ـهاجم الفـرنسي الشاب وحسم ا
كيليان مبابي الذي اختير أفضل
العب صـاعد في مـونـديال روسـيا
نتخب بالده  ?2018بعد قيـادته 

لــلــتــتــويج بــلـــقب كــأس الــعــالم
مــصـيــره مع نــاديه بــاريس سـان
جـيـرمـان. وقـال صاحب الـ 19في
نـطقـة اخملتـلطة تـصريـحات من ا
بـاراة "أنا مسـتمـر بنـسبة عـقب ا
 %100فـي صــــفــــوف الـــــبي إس
جي". وأضــــاف "مـــــســــتــــمــــر في
طـــــريـــــقي مـــــا زلـت في بـــــدايــــة
مسـيـرتي. لـقد لـعـبت كمـا اعـتدت
دائمـا. التسـجيل في النـهائي أمر
خاص للغاية".  وأردف "لقد بذلت
جـهـدا كــبـيـرا لــلـوصـول لــلـحـظـة
كهـذه ولكنهـا ليست في الـنهاية
ـواصـلـة. أمـتــلك الـطـمـوح عـلـي ا
لــلــذهـاب بــعــيــدا". وأكــد مــبـابي
ــونـــديــال كــهــداف الــذي أنـــهى ا
ـنتـخب بالده إلى جانب أنـطوان
غـريزمـان بأربـعة أهـداف أن ثقة
اجملـمــوعــة في حــظـوظــهــا كـانت
مــفــتـاح حتــقــيق الــلـقب. وواصل
"يـجب أن تـكــون مـؤمـنـا بـقـدراتك
ـهـارة وحـدهـا لـتـحــقـيق الـفـوز ا
ـان بأنك لـيـست كافـية ولـكن اإل
تــمـــتــلــكـــهــا هـــذا هــو األســاس".

وتابع "صاحب الثقة األكبر يفوز
في النهـاية. كنا مؤمـن بقدراتنا
مـنـذ الـبـدايـة ولـكن إذا كـنـا قـلـنـا

هـــذا مــنـــذ الــبــدايـــة لــنــعـــتــونــا
". وبــات مــبـابـي ثـاني بــاجملــانــ

أصــغـر العـب يـســجل في نــهـائي
ــــونــــديـــال بــــعـــد األســــطـــورة ا
الـبــرازيـلي بـيـلــيه الـذي نـال هـذا

الشرف قبل  60عاما عن عمر 17
عـــامــا وحتـــديـــدا في مــونـــديــال

 1958بالسويد.
فـــيـــمـــا يـــثـق هـــاري كـــ قـــائــد
إنـكـلـترا فـي تعـافـيه مـن اإلرهاق
بــعـد مـشــاركـته في كــأس الـعـالم
ـــــبــــاراة ويـــــتــــطـــــلع خلـــــوض ا
االفتـتـاحيـة لـفريـقه تـوتنـهام في
ـمـتـاز أمام الدوري االجنـلـيـزي ا
نـيوكـاسـل يـونايـتـد في   11آب.
وبــعـــدمــا خــاض  48مـــبــاراة مع
ـسـابقـات في تـوتـنـهـام بـجـمـيع ا
ــهـاجم ـاضـي واصل ا ـوسـم ا ا
الـبـالغ عـمره  24عـامـا الـلعب في
كـأس الـعالـم وسجل سـتـة أهداف
مع إجنــلـتــرا الــتي بـلــغت الـدور
قــبـل الــنـــهـــائي وفـــاز بــجـــائــزة

احلذاء الذهبي. 
وعـاد كـ للـديـار اول امس األحد
ولــديه أقل من شــهــر لــيــسـتــأنف
ـــنــافــســات مع تــوتــنــهــام. قــال ا
لوسـائل إعالم بريطـانية "أريد أن
ألـعب بـعــد أربـعـة أسـابـيع وأهم
شيء هـو االستـعـداد الذهـني قبل

البـدني لن نقـوم بأي شيء خالل
أســبـــوعـــ لـــلـــراحـــة". وأضــاف
ـوسم قـريـبـا وهـذا أمر "سـيـبـدأ ا
صـعب لـكن يـجـب أن نتـعـامل مع

األمر". 
وتـابع هــداف الـدوري مــرتـ في
آخر ثالثـة مواسم "أتـمنى خوض
وسم ومـحاولة بـاراة األولى با ا
التسجيل في اب (ألول مرة له في
الـدوري)" وحتـطـيـم الـعـقـدة الـتي

الزمته في هذا الصدد. 
من جــانب اخــر يـــرى الــفــرنــسي
رافــائــيل فــاران مــدافع مــنــتـخب
فــــرنـــــســــا إنه يــــعـــــيش عــــامًــــا
اســتـثـنــائـيًــا عـقـب الـفــوز بـكـأس
ــنــتـخب الــفــرنـسي الـعــالم مع ا
ـباراة عـلى حـساب كـرواتـيا في ا
الــــنــــهـــائــــيــــة. وقــــال فــــاران في
تصريحـات صحفية: "يـجب علينا
الـعنـاية بـهذه الـكأس لـذلك سوف
أحــتـفظ بــهــا ثم أمــررهــا لــبـاقي

 ." الالعب
وأضـــــاف: "لم نـــــتـــــوقـع خــــوض
مـباراة سـهـلـة لقـد حـقـقنـا الـلقب

ــشـاغــبـون ـاضــيـة حــ أضـرم ا ا
قـابل فإن النار في  897سيـارة. بـا
وقـوفـ هذا الـعـام هو أكـبر عـدد ا
اضي إذ بـكثـيـر من عددهم الـعـام ا
بــلغ يـومــهـا  368مـوقــوفـا. وأعـرب
ــتـــحــدث عن ســـروره ألن أعــمــال ا
الـشغب هـذا العـام "لم يـتخـللـها أي
حـــادث كــبـــيــر" بـــحــسـب "فــرانس
بــرس". وبــحــسب حــصــيــلـة وزارة
الــداخـلــيـة فــقـد أصــيب في أعــمـال
الشغب لـيلتي اجلمـعة والسبت 29
عـنـصـرا من قـوات األمن مـقـابل 21
ـاضي. ونشرت فـرنسا 110 العام ا
آالف عــنـــصــر من قـــوات الــشــرطــة
والـدرك لـتــأمـ سالمـة احملــتـفـلـ
بــالـعــيـد الــوطـني وبــنـهــائي كـأس
العالم في كرة القدم الذي فازت فيه
فـرنسـا مسـاء اول امس األحـد على
حـسـاب كــرواتـيـا في مــوسـكـو. من
جـانب اخـر حدد نـادي ريـال مـدريد
ـالــيـة لـلـنـجم اإلسـبـاني الــقـيـمـة ا

والــسـبت عــلى هـامش االحــتـفـاالت
بالـعيد الـوطني أسـفرت عن إحراق
 845ســـــــيـــــــارة وتـــــــوقـــــــيف 508
ـتــحـدث بـاسم . وقــال ا مـشــبـوهـ

{ باريس  –وكاالت - أعلنت وزارة
الـداخــلـيــة الـفـرنــسـيــة مـسـاء اول
أمس األحد أن أعمال الشغب التي
شـهــدتـهـا فـرنــسـا لـيـلــتي اجلـمـعـة
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كـــرة الــــقـــدم. وقــــال العب بــــايـــرن
مــيــونخ: "ال أصــدّق أنه في مــبـاراة
كنك احتـساب ركلة نهائـية كهـذه 
اذا فعل جزاء بهذا الشكل ال أفهم 

{ مـوسكـو - وكاالت - شنّ إيـفيـكا
ـنـتـخب أولــيـتش مـسـاعـد مـدرّب ا
الـكرواتي زالتـكو دالـيـتش هجـوما
عـلـى احلـكم األرجـنـتـيـني نـيـسـتور
بـاراة النـهائـية بـيتـانا الـذي أدار ا
لــبـطــولـة كــأس الـعـالم  2018لـكـرة
الــــقــــدم. وشــــكك أولــــيــــتش خالل
تصريـحات صحفيـة أدلى بها عقب
ـــبــاراة فـي قــدرات احلـــكم بـــعــد ا
احـــتــســـابه ركـــلـــة جـــزاء لــصـــالح
ـنــتـخب الــفـرنــسي سـجّل مــنـهـا ا
أنـــطـــوان جـــريـــزمـــان هـــدف بالده
ــبــاراة الــتي انــتــهت الــثــاني في ا
لصالح الديوك بنتيجة  .2-4وادّعى
أولـيـتـش أن بـيـتانـا احـتـسـب ركـلة
سـة يـد غـير مـتـعـمّدة اجلـزاء بـعـد 
عـلى الـكـرواتي إيـفان بـيـريـسـيتش
متسعينًا بحكم الفيديو ألن اخلطأ
جاء فـي صالح "بـلد كـبيـر" في عالم

ونديال أخبار ا
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{ موسـكـو - وكاالت- قـال مـدرب منـتـخب فـرنسـا ديـديه ديشـامب أن اجلـهاز
نـتخب في الـتعـامل مع الضغط الفـني والالعبـ أظهروا انـسجـاما تـاما ساعـد ا

طاف.  خالل بطولة كأس العالم "روسيا  2018 والفوز بنهاية ا
بـاراة النهـائيـة ضد كـرواتيا: "خالل ـؤتمر الـصحـفي بعـد ا وقال ديـشامب في ا

لعب وخارجه ... هذا الوقت تفاهمنا فعلنا كل شيء معا في ا
 هذا جـيل جديد للـكرة الفرنسـية هناك من بـينهم من يبلغ  19 عـاما دعونا نقول
إننا لم نـقدم أداء استثنائيا ولكننـا قدمنا ما يجعلنا نـستحق الفوز وسجلنا أربعة
ـدرب الـفــرنـسي: "أتـيـنـا من بـعــيـد جـدا ومـشـوارنـا لم يـكن أهـداف". وتـابع ا

سـهـال ومـررنـا بــالـكــثـيــر من الـلــحـظــات الـصــعـبــة وكـنــا نـســتـحق ذلك
االنتصار". 

ودخل ديــديــيه ديــشـامب الــتــاريخ من أوسع أبــوابه بــعــد أن قـاد
ـونـديـال روسيـا كـأصـغـر مـدرب سـنا مـنـتـخب بالده إلى الـفـوز 
ـانـي فـرانس بـيــكـنـبـاور في 1990 يـحـصــد كـأس الـعــالم مـنـذ األ
صـاحب الـ  44 بتـتـويجه بـلـقب كأس الـعالـم. وأصبح ثـالث مدرب
في تاريخ كـأس العـالم يفـوز بالكـأس كالعب في مونـديال فـرنسا

اني بكنباور.  1998وكمدرب بعد كل من البرازيلي زاغالو واأل

bFÐ 5²Mł—_« »—b  W U ≈

tÐ WI¦ « b¹b& s  ÂU¹√

{ موسكو - وكاالت 
ـبـية الـدولـية اول امـس األحد بـ"الـنـجاح أشـاد تـومـاس باخ رئـيس الـلـجنـة األو
الكـبير" لروسـيا في تنظـيم كأس العالم  2018 ونـقل بيان للكـرمل عن باخ قوله
ـيــر بـوتـ إن روسـيــا أظـهـرت مـرارا أن بـعـد لــقـاء مع الـرئــيس الـروسي فالد
بـإمـكانـهـا تنـظـيم أحـداث رياضـيـة كبـيـرة. وأضاف أن "االسـتـقبـال الـدافئ الذي
قدمه الـروس للضيـوف األجانب غيـر الكثـير من التقـييمـات التي جرى سـماعها
في وقت سابـق في دول مخـتـلفـة". وأوضح أن هـذا االسـتقـبـال "أظهـر أن روسـيا
مـضـيف ودود". وكـان بـوتـ قـد التـقى بـاخ قـبل وقت قـصـيـر من انـطالق نـهائي

نتخب الفرنسي والكرواتي  2 - 4  . كأس العالم ب ا
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الحـضتـانـهم وتقـبيـلـهم لدعـمهم من أجل
ـلــحـمـة حـتى الـنــهـايـة. كـمـا اســتـكـمـال ا
تضـمنت االحـداث قيام األسـطورة ديـيجو
مـارادونـا بـرفع قـمـيـص مـواطـنه لـيـونـيل
ـدرجات قـبل انـطالق مـباراة مـيـسي في ا
كــرواتـــيــا واألرجــنـــتــ بــكـــأس الــعــالم.
ورصـدت عــدسـات الــكـامــيـرا حــمـاس من
جانب مارادونا اتبعه رفع قميص ميسي
فـي ظل دعـمه لـلـمـنتـخـب األرجنـتـيـني في
مــــبـــاراته الـــتي كــــانت الـــثـــانـــيـــة بـــدور

اجملموعات
 والـتي انـتـهت بخـسـارة الـتاجنـو بـثالثة
أهـداف دون رد. وفي لـقــطـة مـؤثــرة ظـهـر
ـنـتخب ـديـر الـفـنى  جـاريث سـاوثـغـيت ا
إنـكـلـتـرا وزوجـته عقـب مواجـهـة مـنـتخب
بالده أمـام كـرواتـيـا بالـدور قـبل الـنـهائي
ـبــاراة انـتــظـرت لــكـأس الــعـالم. وعــقب ا
زوجــة ســـاوثــغــيت فـى مــدرجــات مــلــعب
الــلــقـاء لــتــواسي زوجــهـا بــعــد اخلـروج
وعـدم التأهل لـلمـباراة الـنهائـية. كـما برز
ـاركـية بـيـتر شـمـايكل في األسـطـورة الد
مــدرجـــات مــبـــاراة مــنـــتــخـب بالده أمــام
كــرواتـــيـــا من أجـل داعم جنـــله كـــاســـبــر

شمايكل حارس ليستر سيتي.

بـالدهـــــا لــــــلــــــنــــــزول وسط الـالعــــــبـــــ
الحـضتـانـهم وتقـبيـلـهم لدعـمهم من أجل
ـلحـمـة حتى الـنـهايـة. وحسم اسـتـكمـال ا
مـنـتـخب فـرنــسـا مـنـافـسـات كـأس الـعـالم
 2018بــروســـيـــا عــلى حـــســـاب نــظـــيــره
الـكـرواتي بـالـفـوز بـأربـعـة أهـداف مـقـابل
ـونـديـال ـبـاراة الــنـهـائـيــة  هـدفــ في ا
روسيا الـتي أقيمت عـلى ملعب لـوجينكي
في العاصمة الروسـية موسكو مساء اول
أمس األحـد والـتـي ظـهـرت فـيــهـا رئـيـسـة
كـرواتـيا بـحمـاس مـشتـعل . وبـهذا الـلقب
ـونـديال لـلـمرة يُـتـوج مـنتـخب الـديـوك با
الـثـانيـة في تاريـخه بـعدمـا حـصد الـلقب
لــلــمــرة األولـى عـام  ?1998لــيــعــادل عــدد
األلقـاب التي توج بـها منـتخبـا األرجنت

وأوروغواي في البطولة. 
وشـهـد كـأس الـعالـم بروسـيـا الـعـديد من
ـؤثـرة طـوال الـبـطـولـة والـتي الـلـقـطـات ا
جــاء أبــرزهــا ظــهـــور رئــيــســة كــرواتــيــا
تدريجيـا وعقب كل مباراة يـحقق خاللها
الـكروات الـفـوز تخـطف كولـيـندا جـرابار
كيتـاروفيتش عـدسات الكامـيرا. واعتادت
ـنــتـخب رئــيـسـة كــرواتـيــا عـقب كـل فـوز 
بـالدهـــــا لــــــلــــــنــــــزول وسط الـالعــــــبـــــ

في الظهـور بتسـجيل هدف حاسم لـيتقدم
الـفريق ( .(1-3لـكن الالعب الذي تـسـلطت
عليه األضواء في فرنسا كان بال شك هو
ـرعـبـة على مـبـابي الـذي تـطغـى سرعـته ا
ـمـتـازة ومـهـاراته. ومع اكـتـسابه ـسـته ا
اخلــبــرة ســتــتــحــسن لــديه الــقـدرة عــلى
اتخاذ الـقرارات وسيشكـل مصدر خطورة

أكبر في بطولة أوروبا .2020
‰UDÐ_« tłË

لــكن صــغــر سن مــنــتــخب فــرنــســا لــيس
ضمانا للتطور وسيحتاج الفريق إلظهار
الـرغــبـة الـتي لـعــبت بـهـا كـرواتــيـا طـيـلـة
البـطولة. وليـس من الصعب الـشعور بأن
ـزيد لك ا درب ديـشامب مـا زال  فريـق ا
ويسـتطيـع القيـام بأمر اسـتثنـائي لو كان
بــحـاجــة إلى ذلـك. وضـغــطت األرجــنــتـ
وكــرواتــيـا بــشــدة عـلى فــرنــسـا لــكن في
النـهاية اهـتزت شـباك كل منـهما  4مرات

وهذا هو الوجه احلقيقي لألبطال.
UOð«Ëd  W Oz— qŽUHð

خطفت رئيسة كرواتيا أنظار العالم خالل
ظـــهـــورهــا فـي مــبـــاريـــات كـــأس الــعـــالم
نتـخب الكرواتي حيث تعودت مساندة ا
ـنــتـخب رئــيـسـة كــرواتـيــا عـقب كـل فـوز 

لـكــنـهـا تــشـكــيـلـة حــديـثـة بــهـا الــعـديـد من
الالعبـ الـشـبـان أصحـاب الـكـفاءة الـفـنـية
والشخصية البارزة وبدون أي نقاط ضعف
واضحـة. وقـال ديشـامب في حديث يـصعب
الـدخـول فـي جـدل بـشــأنه "لم نـقــدم مـبـاراة
رائعة لكننا أظهرنا قدراتنا الذهنية القوية.
سجلـنا أيضـا أربعة أهـداف. نستحق ذلك".
وبـال شك فـإن حصـد الـلـقب كـان مـسـتـحـقا
ألنه لم يكن هناك أي فريق أفضل في جميع
الـنـواحي من فـرنـسـا في الـبطـولـة احلـالـية
وبكل بساطة. وتصدرت فرنسا مجموعتها
وكشفت عن أسلـوبها السـلس في الهجمات
ــرتـدة وخـطـورة مـبـابي في الـفـوز (?(4-3 ا
بـاريات التي أظهرت على األرجنـت لكن ا
حـقـيـقـة شـخـصـيـتـهـا كـانت مـواجـهـتـا دور
الــثــمـــانــيـــة ضــد أوروغــواي والـــدور قــبل
النهائي ضد بلجيكـا عندما سيطرت تماما

على مجريات اللقاء.
WK¹uÞ  «d²

ولـم تــكن فــرنــســا فـي أفــضل حــاالتــهــا في
الــنـهـائي فــيـمـا اســتـحـوذت كـرواتــيـا عـلى
الـكـرة لـفـتـرات طـويـلـة وعـانى دفـاع بـطـلـة
ــبــاشــر الــعــالم فـي مــواجــهــة األســـلــوب ا
وسـرعـة اجلنـاح إيـفان بـيـريسـيـتش. ومنح
الـهـدف الـعـكـسـي وركـلـة اجلـزاء الـقـاسـيـة
التي احـتسـبت بعد مـراجعـة حكم الفـيديو
ـجرد ـدرب ديـشـامب التـقـدم لـكن  فـريق ا
أن أحــرز بـــول بــوجـــبــا الـــهــدف الـــثــالث
وأضاف مبابي الهدف الرابع كان اللقب في
حوزتها بـالفعل. وفازت فرنـسا في النهائي
بشـكل مثيـر بدون احلاجـة ألي إسهام كـبير
من جنـولــو كـانــتي قـائــد الـدفــاع وأفـضل
صمام أمان لرباعي خط الدفاع والذي شكل
ـتـازة في خط الوسط. مع بـوجبـا شـراكة 
وحـصل كـانتي عـلى إنـذار في الدقـيـقة ?27
ولم يـــكن في حـــالـــته بـــعــد ذلـك لــكـن قــوة
ـــتــاحـــ أمــام ديـــشــامـب كــانت الــبـــدالء ا
واضــحــة عـنــدمـا أشــرك ســتـيــفن نــزونـزي
ـسـتوى الـثـابـت في الـدقـيـقة .55 صـاحـب ا
ومع ســـيــطــرة نــزونــزي عـــلى خط الــوسط
كــانت فـرنــســا أكـثــر قـوة.  وجــاء الـهــدفـان
األخيران بعد هـذا التغيير. وكـما فعل طيلة
الـبطـولـة قـدم بـوجـبا أداء مـلـتـزمـا ورائـعا
عــلى الـصــعــيـد اخلــطـطي مـع قـيــامه بـدور
يغـلب علـيه الطابع الـدفاعي وجنح بـوجبا

{ مـــوســـكـــو - رويــتـــرز - مـع تــمـــتـــعـــهــا
بـاحليـوية وااللتـزام واحلسـم فازت فـرنسا
بكأس الـعالم اول امس األحد بـعد تغـلبها
( (2-4عـلى كـرواتـيـا.  وحـتى في ظل حلـظة
اإلجنـاز احلـالـيـة مـا زال هـنـاك شـعـور بأن
ــدرب ديـــديــيـه ديــشـــامب الـــشــاب فــريـق ا
وهوب زيـد. ومع بلـوغ ا يسـتطـيع تقـد ا
كـيــلــيــان مــبـابي  19عــامــا وكــون الــفـريق
صــاحب ثــاني أصــغــر مــعــدل لألعــمــار في
كن أن البطـولة فإن هذا االنـتصار 
يـكون بـداية حلـقبـة خالـدة لكرة
الـــقــدم الــفــرنـــســيــة. وتــعــرض
ديــشـــامب النــتـــقــادات واســعــة
بسبب أسلوبه شـديدة الواقعية
لل قـبل عـام والـذي يتـسم بـا
عــنــدمــا خــســرت فــرنــســا أمــام
الــبـــرتــغــال في نــهــائي بــطــولــة
أوروبـــــــــا فـي بــــــــاريـس لـــــــــكن
ــنـــتــقــديـن ســيــهــدأون اآلن. ا
وبــيــنــمــا اســتــمــر كــمـدرب
يحافظ على تركيزه لبناء
هـيـكل تـنـظـيـمي قـوي
كــان هـــنــاك مـــصــدر
تهـديـد إضافي تـمثل
ـرة في وجـود هـذه ا
ســـــرعـــــة ومـــــهـــــارة
مــبـــابي بـــاإلضــافــة
ـــــهـــــارة أنـــــطــــوان
جريزمان واحلضور
الــــبــــدنـي والــــوعي
اخلطـطي ألوليـفييه
جيرو. وهذه ليست
فرنسا  ?1984بطلة
أوروبــــا بـــقــــيـــادة
الـعبـقـري ميـشيل
بالتــيـني وجـان
تيجـانا كما أن
الـــتـــشـــكـــيـــلــة
احلــالــيــة أقل
تـــأثــــيــــرا من
الفريق الفائز
1998 فـــــــي 
بــــــــقــــــــيـــــــادة
الــســاحــر زين
الـــدين زيـــدان.

فرحة غريزمان
ومبابي وبوغبا
بعد الفوز بلقب
مونديال فرنسا

Z¹u²ð∫ احرزت فرنسا لقب كأس العالم 2018 للمرة الثانية في تاريخها

اعمال
شغب في
فرنسا

الكرواتي ماتيو كوفاسيتش وذلك
حتـــســــبًـــا لـــرحـــيـــلـه خالل فـــتـــرة
االنــتــقــاالت الــصــيــفــيــة اجلــاريـة.
وبــــحــــسب صــــحـــيــــفـــة "مــــونـــدو
ديـبورتـيفـو" فإن ريـال مدريـد حدد
 90مـلـيون يـورو من أجل الـتـخلي
عن خـدمات كـوفـاسيـتش. وأشارت
الـصـحيـفـة إلى أن ريـال مـدريد لن
يـتـخـلى عـن خـدمات كـوفـاسـيـتش
بــــأقل من هـــذه الـــقــــيـــمـــة في ظل
اهـتـمـام مـانـشـسـتـر سـيـتي وإنـتـر
مـيالن بـضـمه. وكـان كـوفـاسـيتش
قـد صرح مـؤخرًا بـشان رغـبته في
الـرحــيل حـيث قـال "أريـد أن ألـعب
أكــثـر وأفــضل شيء هــو أن أغـادر
ريـــال مـــدريـــد". يُـــذكـــر أن جـــولــ
ـديـر الـفـني اجلـديد لـوبـيـتـيـجي ا
لريال مدريد يـخطط لالعتماد على
ــــقـــبل ــــوسم ا كــــوفـــاســـيــــتش ا
وبـالـتــالي قـد تـكــون فـرص رحـيـله

صعبة.

بـعـد مـعـانـاة كـبـيـرة ألن كـرواتـيـا
ظــهــرت بـشــكل جــيــد. واآلن حـان
الـوقت لالســتـمــتـاع بــالـلــحـظـات

اجلميلة". 
وتابع: "لقد كانت سنة استثنائية
مع ريـال مدريـد لـقـد فـزنـا بـثالث
لقب في دوري أبطـال أوروبا على
الــتـوالـي واآلن فـزت مع فــرنــسـا

بكأس العالم".
 وأكــــمل: "مـن الـــصــــعب إيــــجـــاد
الكلـمات التي تعبـر عن مشاعرنا
إنه أمر مـدهش وال توجد كـلمات
لـوصـفه. أعــلم أن فـرنـسـا تـعـيش
جنونًـا اآلن علينـا فقط أن نعيش
هـذه الـلـحـظـات اجلـيـدة". وبـشان
كـيفـية احملافـظة عـلى شغـفه نحو
حــصـد األلــقــاب قـال فــاران وهـو
يــضـــحك: "الــبــعـض يــنــصــحــني
ـثل هـذه بـاالعـتـزال بـعـد الـفـوز 
األلـــقــاب".ورد الالعب الـــفــرنــسي
حــول تــرشــيــحه لــلــفــوز بــالــكـرة
الـذهـبيـة قـائلًـا: "ال أعـرف سوف
نـنـتـظـر مـا سـيـحـدث واآلن أنا ال

أفكر سوى في االستمتاع فقط".

ذلك الالعب قــفــز وذراعه كـانت في
وضع طــبـيـعي". وأضــاف أولـيـتش
الـذي واقفـا وراء بيـتانـا عنـدما قام
األخـير بـالذهـاب إلى شـاشة تـقنـيّة
الــفــيـــديــو: "عــمـــلــيــا لـم يــكن لــدى
بــــيـــريـــســــيـــتـش الـــوقت الــــكـــافي
لــلـتــصــرّف لــو كـان قــد رفع ذراعه
لـتـفـهّـمنـا سـبب الـعـقـاب على ذلك".
وواصـل أولــيــتش: "مـن الــســيئ أن
تـقـوم بخـطـأ كـهذا في نـهـائي كأس
الــــعـــــالم كـــــانت أهـم حلــــظـــــة في
ـــبــاراة وحتـــدث الـــكــثـــيــرون أن ا
الـلـعـبـة ال تـسـتـحق الـعـقـاب". وقدّم
أولــيـــتش الــتــهـــنــئــة لــلـــمــنــتــخب
الــفـرنــسي لــكــنّه أكّـد أن مــنــتـخب
ــــبـــاراة بالده كــــان األفــــضل في ا
قائـلًا: "فرنـسا لم تسـدّد كرة واحدة
في الـشـوط األول ولــكـنـهــا سـجّـلت

." هدف

الوزارة إن السـيارات التي أحرقت
عــلى هـامش احـتــفـاالت هـذا الـعـام
عــددهــا أقل من تـــلك الــتي أحــرقت
عــلى هـــامش احـــتــفـــاالت الــســـنــة
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{ مدن - وكـاالت أعـلـن االحتـاد األرجـنـتيـنـي لـكـرة الـقدم اول
ـدرب خـورخي سـامـبــاولي عـلى خـلـفـيـة امس األحــد إقـالـة ا
خروج مـنتخب "التانغو" مبكرا من الدور ثمن النهائي لبطولة

كـأس الـعالم  2018الـتي أقـيمت
في روســـــيــــا. وقــــال االحتــــاد
الـكروي عـبر مـوقعه الـرسمي:
"تـــوصـل احتـــاد كـــرة الـــقـــدم
األرجــــــنـــــتـــــيـــــنـي وخـــــورخي
سـامـبـولي إلى اتـفـاق مـتـبادل
إلنـهــاء الـتــعـاقــد بـيــنـهــمـا لــتـتم

ونـديال من ثـمن النـهائي". إقـالته بـعد وداع ا
درب وجاء قـرار اإلقالـة بـعد أيـام من جتديـد الثـقة بـا
ـنـتـخب سـامــبـاولي وذلك عـقب اجـتـمـاع  تــقـيـيم ا
األول في كـأس العالم بـاإلضافـة إلى االستـراتيـجية
ـتـبـعـة في الـفتـرة الـقـادمـة. وأضاف الـبـيـان "سـيتم ا
ـنتخب حتت سن  20 عـاما الذي حتـديد مديـر فني 
كان سـيتولى سامباولي اإلشراف عليه اليوم الثالثاء
اسـتـعـدادًا لــبـطـولـة كـأس الـعـالم". وأكـد بـيـان االحتـاد
ـــاضي بـــأنـه: "ســيـــتـــولى األرجـــنـــتــيـــنـي االســبـــوع ا
سـامبـاولي أيضًا تـدريب فريق حتت  20عـامًا في كأس
ـقـبـلـة فـي بـولـنـدا خـلـفًـا لـلــمـقـال دانـيـيل ألـبـرتـو الـعـالم ا

باساريال.

إيفيكا أوليتش


